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(1) 

الحمد هلل ربِّ العالمين ، وصلى اهلل وسلم على حبيبنا محمد خاتم النبيين ، وعلىى للى            
أال إل  إال اهلل وحده ال شىري  لى ، وأشىهد أن محمىداد عبىده      (  ) وصحب  أجمعين ، وأشهد

 :ورسول ، وبعد 
أدب طلب العلىم   فهذه جملة من القواعد والفوائد والضوابط ذكرها أهل العلم ، ينظمها سل      

فى  جمعهىا الترتيىب     ، ويجمعها نصح العلماء لطالبهم ، ويعقدها تقوى اهلل العظيم ، لم ُيراَع
ويعيننا على  ،أن ينفعنا بها ، كتبتها تذكرة لنفس  ونفعاد إلخوت  عسى اهلل والتبويب والتنسيق

على كل شى ء دىدير ،    العمل بما فيها، وال يجعل حظنا منها االستماع والتعجب واالطالع، إن 
 . وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى لل  وصحب  وسلم

: ) ، ودال أيضىاد ( بال إخالص لما ذم اهلل المنافقينلو نفع العمل )  :رحم  اهلل ابن القيمدال  . 
وعلى ددر نية العبد وهمت  ومراده ورغبت  يكون توفيق اهلل ل  وإعانت ، فالمعونة من اهلل تنزل 

 (. لى ددر هممهمعلى العباد ع

 .“ما من عمٍل أفضل من طلب العلم إذا صحت النيىىة ” :  رحم  اهللدال الثوري  .2

وأن  ،بصىيرة  أن ترفع الجهل عن نفس  لتعبد اهلل علىبالنية ف  الطلب  انِو : يا طالب العلم .3
 .ترفع الجهل عن األمة لتعلمهم دين اهلل عز وجل

الزاهُد ف  الدنيا ، الراغُب ف  اآلخرة : إنما الفقي  : " دال الحسن البصري رحم  اهلل تعالى  .4
، البصيُر بدين  ، المداوُم على عبادة رب  ، الورُع ، الكافُّ عن أعراض المسىلمين ، العفيىف    

 ".عن أموالهم ، الناصُح لهم 
أولها حسن السؤال ، الثانية حسن اإلنصات واالستماع ، الثالثة حسىن  : للعلم ست مراتب  .5

الرابعة الحفظ ، الخامسة التعليم ، السادسة وه  ثمرت  وهى  العمىل بى  ومراعىاة     الفهم ، 
 .حدوده

 ملََّعكما َت ؛سن االستماعم ُحلََّعإذا جالست فكن على أن تسمع أحرص من  على أن تقول ، وَت .6
 .سن القول ، وال تقطع على أحٍد حديث ُح
ن المنخفض أكثىر البقىاع مىاءاد ،    المتواضع ف  طالب العلم أكثرهم علماد ، كما أن المكا  .7

 :وصدق من دال 
 مألى السنابل تنحن  بتىواضع            والفارغات رؤوسهنَّ شوامىخ

كثير الحياء ، دليل األذى ، كثير الصالح ، صدوق اللسىان ،  : ينبغ  لطالب العلم أن يكون  .8
، صبوراد ، شكوراد ، راضىياد   دليل الكالم ، كثير العمل ، دليل الزلل ، دليل الفضول ، َبراد وصوالد

وال عجىوالد وال   ،، حليماد ، رفيقاد ، عفيفاد ، شفيقاد ، ال لعاناد وال سباباد ، وال نمامىاد وال مغتابىاد  

                                                           
  .يف صحيح اجلامع 0254: انظر حديث رقم( صحيح()كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد اجلذماء ) قال ( 1
 .فيض القدير "بالتشهد هنا الشهادتني من إطالق اجلزء على الكل كما يف التحيات وأراد " 
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(5) 

وال بخيالد وال حسوداد، بشاشاد هشاشاد، يحب ف  اهلل، ويرضى هلل، ويغضب ف  اهلل، اللهم  ،حقوداد
 .أعن ويسر ووفق

 .لتواضع، وإلقاء السمعنال العلم إال باال يُ .9
إذا جلست للناس فكن واعظا لقلب  ونفسى  ، وال   : دال أبو حفص ألب  عثمان النيسابوري .1 

 .واهلل يرادب باطن ..يرادبون ظاهر  فإنهم ،يغرّن  اجتماعهم علي 
إنَّ الرجل َلُيحدثن  بالحديث ، فأنصت ل  ، كىأن  لىم   : دال عطاء بن رباح رحم  اهلل تعالى  .  

 !!! ودد سمعت  دبل أن يولدأسمع  ، 

يجب على المستمع إذا أورد علي  من المتكلم ما كان دد مر بسمع  أوال أن ال يقطع علي  ما ف   
يقول ، بل يسكت إلى أن يستوعب من  القول، وعّدوا ذل  من باب األدب، ولعل  إذا صبر وسكت 

 .استفاد من ذل  زيادة فائدة لم تكن ف  حفظ 
 .فهو بنفس  أجهل ؛جالمن جهل أددار الر .2 
 .السؤال نصف العلم: العلم سؤال وجواب ، ومن ثمَّ ديل  .3 
من لم يصبر على ذل التعلم ، بق  طول عمره ف  عماية الجهالة ، ومن صبر علي  لل أمره  .4 

 .إلى عز الدنيا واآلخرة
فقد نقص ف  رأي   ،من رأى أن الغدو إلى طلب العلم ليس بجهاد: دال  عن أب  الدرداء  .5 

 .وعقل 
 ".ذللت  طالباد ، فعززت  مطلوباد "  دال ابن عباس   .6 
 ".ُيعنتون " ُيعمون بها عباد اهلل، وف  لفظ  ،شرار عباد اهلل ينتقون شرار المسائل .7 
 ".بلسان سؤول ، ودلب عقول: ِبَم نلَت هذا العلم ؟ دال : "  ديل البن عباس  .8 
بنف  االعتماد ، والسير ف  : لم كل  ؟ دال من أين ل  هذا الع: ديل للشعب  رحم  اهلل تعالى  .9 

 .البالد ، وصبر كصبر الحمار ، وبكور كبكور الغراب
 .المؤمن يستر وينصح ، والفاجر يهت  ويَعّير .21
يا حملة العلم اعملوا ب  ، فإنما العالم مىن  : وروى عن عل  رض  اهلل تعالى عن  أن  دال  . 2

تخىالف   ، يحملون العلم ال يجىاوز تىراديهم  ووافق علم  عمل ، وسيكون أدوام  ،علم ثم عمل
فيباهى بعضىهم بعضىا، حتىى أن     2ويخالف عملهم علمهم، يقعدون حلقا ،سريرتهم عالنيتهم

 ؟؟ الرجل ليغضب على جليس  أن يجلس إلى غيره ويدع 

 .أولئ  ال تصعد أعمالهم ف  مجالسهم تل  إلى اهلل عز وجل    
                                                           

 لقيتمقوهم  إذا التحليق   سيماهم تراقيهم جياوز ال القرآن يقرءون الزمان آخر يف قوم خيرج)  :فيهم كاخلوارج الذين قال  1
 .اجلامع صحيح يف 4420:  رقم حديث انظر ( فاقتلوهم

(  حاجقة  فيهم هلل ليس فإنه جتالسوهم فال الدنيا إمامهم حلقا حلقا املساجد يف جيلسون قوم الزمان آخر يف سيكون: ) قال  5
 .1111السلسلة الصحيحة رقم  انظر
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، ومن أدب العالم تر  الدعوى لما ال يحسىن   : تعالى دال أبو عمر ابن عبد البر رحم  اهلل  .22
)) إال أن يضطر إلى ذل  كما اضطر يوسف علي  السىالم حىين دىال     ،وتر  الفخر بما يحسن 

وذل  إن  لم يكن بحضرت  من يعرف حق  فيثن  علي  ((  اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ
بقسط  ورأى أن ذل  المعقد ال يقعده غيره من أهل ودت  إال دصىر عمىا   ويعطي   ،بما هو في 

فإذا كان ذل   ،فلم يسع  إال السع  ف  ظهور الحق بما أمكن  ،يجب هلل من القيام ب  من حقود 
فجائز للعالم حينئذ الثناء على نفس  والتنبي  على موضع  فيكون حينئذ يحدث بنعمة رب  عنىده  

 ىاه.على وج  الشكر لها
 . حسن السمت: واألدب النافع  ،العلم ال يحسن إال باألدب .23

 . أي حسن الهيئة والمنظر والهدي ف  الدين 
 . حمد ما بقيتت  ،ف  كثير القول بعض المقت ، فكن لحسن الصمت ما حييت مقارفا .24
أضعف العلم الرؤية ، يعنى أن يقول رأيت فالنا يعمل كذا ، : حكى عن بعض السلف أن  دال  .25

 .ولكن سل  يصدد   ،ال تنظر إلى عمل الفقي :   فعل  ساهيا ، وعن إياس بن معاوية دال ولعل
فال تكن إلى الجواب سابقا حتى ترى  ،إن بدت بين أناس مسألة معروفة ف  العلم أو مفتعل  .26

أزرى ب  ذلى  فى     ،غير  فيها ناطقا ، فكم رأيت من عجول سابق من غير فهم بالخطأ ناطق
 .ي األلبابالمجالس عند ذو

إما تثبيت لما ف  يدي  ، أو انتقال من خطأ كان : ال تعدو المناظرة إحدى ثالث  :دال المزن  .27
 .فال يقدم من الدين على ش  ،علي  ، أو ارتياب

 ".من استفهم وهو يفهم ، فهو طرف من الرياء : " دال وكيع رحم  اهلل تعالى  .28

 :؛ فمنهاالرياء ف  طلب العلم ل  عالمات فاحذرها .29
 .أن تحب المدح والثناء على األعمال الت  تمارسها ف  طلب العلم.  
 .محبة الظهور أمام الناس ألن  تتميز بطلب العلم. 2
 .التكبر على الناس وأن ترى نفس  بعين الكمال. 3
 .كراهية النصيحة والتوجي . 4

رون ألنفسهم حاال أنهم الي: من عالمات أهل العلم النافع : )دال الحافظ ابن رجب رحم  اهلل .31
فضل علم السلف على  ( وال يتكبرون على أحد ،ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح ،والمقاما

 .54الخلف صى

من أدوية الرياء التفكر ف  أن الخلق كلهم ال يقدرون على نفع  بما لم يقض  الّل  ل  وال  . 3
 .على غيره ما لم يقدره الّل  ل 

 .تفتحها المسألة ،العلم خزائن .32

                                                           
 .574 السلسلة الصحيحة رقم انظر(  الدين يف فقه وال ،مست حسن:  مناف  يف جتتمعان ال خصلتان: ) قال  1
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 .أال يجيَب الرجُل عّما ُيسأل عن  غيره: ن أدب العلم م .33

إذا روى المحدث حديثا فعرض للطالب ف  خاللى  شى    : ومن األدب: دال الخطيب البغدادي .34
ثىم يسىأل    بل يصبر حتى ينه  الراوي حديث  ،عن  ف  تل  الحال أراد السؤال عن  أن اليسأل

 .عما عرض ل 

فس  أن  كذا وكذا والشعور بالفخر بأعمال  وأفعالى  ،  إيا  يا طالب العلم والعجب ورؤية ن .35
 : فإن  أدرب ش ء إلى مقت اهلل ، ودواءه ما ذكره الفقي  السمردندي رحم  اهلل حيث دال 

 :من أراد أن يكسر العجب فعلي  بأربعة أشياء " 
بالشكر وال  أن يرى التوفيق من اهلل تعالى، فإذا رأى التوفيق من اهلل تعالى، فان  يشتغل: أولها
أن ينظر الى النعماء الت  أنعم اهلل بها علي  فإذا نظر ف  نعمائ  اشتغل : الثان . بنفس  بيعج

 بمن  فإذا اشتغل بخوف القبول ال يعج لأن يخاف أن ال يتقب: الثالث. بنفس  ببالشكر وال يعج
يئات  على حسنات ، أن ينظر ف  ذنوب  الت  أذنب دبل ذل  فإذا خاف أن ترجح س: الرابع . بنفس 

فقد دل عجب  وكيف يعجب المرء بعمل ، واليدري ماذا يخرج من كتاب  يوم القيامة، وانما يتبين 
 ." عجب  وسروره بعد دراءة الكتاب

ذنوب الخلوات فإنها تؤدي إلى االنتكاسات، واعلم أن طاعة الخلوات احذر ياطالب العلم من  .36
 .طريق للثبات حتى الممات

 .كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل ب  ، وكنا نستعين على طلب  بالصوم :دال الشعب   .37

ينبغ  لطالب العلم أن ال يدع فنا من العلوم المحمودة، وال نوعا من أنواعها إال وينظر فيى    .38
نظراد يطلع ب  على مقصده وغايت ، ثم إن ساعده العمر طلب التبحر في ، وإال اشتغل باألهم من  

ف من البقية، فإن العلوم متعاونة وبعضها مرتبط ببعض، ويستفيد منى  فى    واستوفاه، وتطر
وَإِذْ : ) االنفكا  عن عداوة ذل  العلم بسبب جهل ، فإن الناس أعداء ما جهلوا دال تعالى ،الحال

 (.لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ  
 .ليس كمن ردد ، والفضائل تحتاج ِلَوثبة أسد َمن جدَّ وجد ، وَمن زرع حصد ، وَمن سهر .39

إن اإلطالع على سير األفذاذ، وخصوصا حملة العلم الشرع ، الدَّعاة إلي ، الىذابين  : فائدة  .41
لسلو  سىبيلهم، و السىير علىى     ؛ مما يشحذ همم طلبة العلمعن كتاب اهلل وسنة رسول  

 :ل القائل ، على حدِّ دو، وادتفاء أثرهممنوالهم، و االدتداء بهم

 ".الحىرام فىشب  بالكىإن الت***     كونوا مثلهم    ىفتشبهوا إن لم ت
فاهلل اهلل عليكم بمالحة سير السلف، ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم فاالستكثار )  :دال ابن الجوزي   

ا وليكثر من المطالعة فإن  يرى من علوم القوم وعلو هممهم مى : من مطالعة كتبهم رؤية لهم، دال
 .441بتصرف من صيد الخاطر ص(. يشحذ خاطره ويحر  عزيمت  للجد

 : أصحاب طالب العلم من  على ثالث مقامات  . 4
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(2) 

رجل هو مثل  ف  العلم فيذاكره العلم لئال ينسى  أورجل يتعلم من  خيراد ؛ إن كان أعلم من  ،  إما
 .بتعليم  إياه يريد اهلل عزَّ وجلَّ ،فيعلم  دون رجل هو  أوما ال ينبغ  أن ينساه ، 

ِليكن ُحزن  على علٍم دد درع سمع  وثبتت علي  ب  الحجة ولم تعمل ب  أولى مىن حزنى     .42
 .على علٍم لم تسمع  ، فلعل  لو د دِّر ل  سماع  كانت الحجة علي  أولى

 .إياكم والمراء ، فإنها ساعة جهل العالم ، وبها يبتغ  الشيطان زلت : يا طلبة العلم .43
 .عالمة أهل البدع الوديعة ف  أهل األثر: م رحم  اهلل تعالى دال ابن أب  حات .44
 .أكثر وأكثر فتذكر أن جهل  فيما بين  وبين رب   ،إذا تعجبت من جهل غير  .45
ما ناظرت  أحداد ، فأحببت  أن ُيخط  ، وما ف  دلب  من علىم إال َوددت   :  دال اإلمام الشافع  .46

ما كلمت أحداد دط إال أحببت  أن يوفق ويسدد وُيعىان ،   :أحٍد وال ينسب إل َّ ، ودال  أن  عند كِل
اهلل الحق على  َنويكون علي  رعاية من اهلل تعالى وحفظ ، وما كلمت أحداد دط وأنا أبال  أن ُيبيَّ

ما أوردت الحق والحجة على أحٍد فقبلهىا منى  إال هتبتىُ     : لسان  أو على لسان ، ودال أيضاد
 . أحٌد على الحق ودافع الحجة إال سقط من عين  ورفضت  واعتقدت  محبت  ، وال كابرن 

 .لىعظِّموا أدداركم بالتغاف: دال جعفر بن محمد الصادق رحم  اهلل تعالى   .47
 .لكن سيد دوم  المتغابى     ليس الغبى  بسيد ف  دوم            : ومن ها هنا ديل

علماد ينفع  ، ألن اهلل عزَّ وجلَّ نعت ت  وَمن ُأت  من العلم ما ال يبكي  ، فخليٌق أن ال يكون ُأ .48
إلى أن دال  11إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجََّّدا  "  العلماء فقال 

 (. 19 ى  17 :سراء سورة اإل( )  وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعا  11سبحان  

عند سماع القرلن ، وف  مجالس الذكر ، وف  أودات الخلىوة  : اطلب دلب  ف  ثالثة مواطن  .49
 . ، فان لم تجده ف  هذه المواطن ؛ فسل اهلل أن يمنَّ علي  بقلٍب ؛ فان  ال دلب ل 

 .  مثل علم ال يعمل ب  ، كمثل كنز ال ينفق من  ف  سبيل اهلل .51
 .ينبغ  للعالم أن يضع الرماد على رأس  تواضعاد هلل عزَّ وجلَّ:  دال أيوب السختيان  . 5

من بعض المنسوبين إلى العلم تجاه أهل العلم غير الالئقة تسرع وإطالق العبارات واأللفاظ ال .52
 .أن  لم يأخذ العلم عىن المشايخ ولم يتربى عند العلماء وأهل  سبب  

ردود أهل العلىم فيمىا بيىنهم     وادرءواساعة ، األدب سيما العلماء وطلبة العلم إلى ديام ال .53
: دال الخطيب البغدادي  ، ذا الزمانهوانظروا إلى األدب الجم الذي فقده كثير من طلبة العلم ف  

والواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا، وأشد الخلق تواضىعا، وأعظمهىم نزاهىة    " 
باألخبار المشتملة علىى محاسىن أخىالق    لدوام درع أسماعهم  وأدلهم طيشا وغضبا، ،وتدينا

ولداب  وسيرة السلف األخيار من أهل بيت  وأصحاب  ، وطرائق المحدثين ومآثر  رسول اهلل 
الجىامع   "...و ينصىرفوا عىن أرذلهىا وأدونهىا     الماضين فيأخىذوا بأجملهىا وأصىنعها ،   

 .78/ للخطيب
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 ىا النىاس ألم وألبأيهىا الطالب فخرا بالنسب       إنمى                    .54

 أو حديد أو نحاس أو ذهب  هل تراهم خلقوا من فضة                                 
 أو ترى فضلهم ف  خلقهم      هل سوى لحم وعظم وعصب                          
 إنما الفضىل بحلم راجىح       وبىأخىالق كىىرام وأدب                          

 .ذا  من فاخر ف  الناس ب       فىاق من فاخر منهم وغلب                      
علم بال أدب كنار بال حطب، و ) : (هى 344ت ) زكريا يحيى بن محمد العنبري  وأب دال .55

 (. أدب بال علم كجسم بال روح

نىاد  ولو أجد ُبداد ما تكلمىت ، وإن زما  ؛لقد تكلمت : " دال إبراهيم النخع  ى تابع  جليل ى    .56
 .وال حول وال دوة إال باهلل !!!".َلزمان سوء ،أكون في  فقي  أهل الكوفة

 " .اعرف الحق تعرف أهل   ،ال تعرف الحق بالرجال: " دال عل  رض  اهلل عن   .57
إذا عملت فاذكر نظر اهلل إلي ، وإذا تكلمت فاذكر سمع اهلل من ، وإذا : تعاهد نفس  ف  ثالث .58

 .سكتَّ فاذكر علم اهلل في 
 .أن تجيب َمن ال يسأل ، أو تسأل من ال يجيب ، أو تحدث َمن ال ينصت ل  :ليس من األدب .59
أن تقطع على جليس  حديث ، أو تبدره إلى تمام ما ابتدأ ب  : ومن سوء األدب ف  المجالسة .61

من  خبراد كان أو شعراد، ت تم ل  البيت الذي بدأ ب ، تري  أن  أحفظ ل  من ، فهذا غاية ف  سىوء  
 .جالسة، بل يجب أن تصغى إلي  كأن  لم تسمع  دط إال من الم

المحشورين  ، فال تحشر نفس  ف  زمرةوانتظر ودت  ف  الكالم، وفرصة ال يتحدث فيها غير   
، فالحشمة واألدب هما ف  احترام وال تقطع سبيل غير  أو حديث غير ، المدفوعين على الكالم
، وأكبر مقت عند ستيفاء دورهم، وإال كنت من المتطفلينلسماع لهم وانتظار امبادرة اآلخرين وا

 .وأن تتسابق ف  حقل التحدث وطلب المصالح ،الناس أن تتصرف بما يضيق على اآلخرين
  ىمن ل  بإنسان إذا أغضبت

  وتراه يصغ  للحديث بسمع 

 جواب  وجهلت كان الحلم ردَّ
  ى  أدرى بىب  ولعلىوبقل
 

أن تستنكف عن االسىتفادة إال مىن المرمىودين    : تكبر ف  التعلم إيا  والتكبر ، فإنَّ من ال . 6
المشهورين ، وهو عين الحمادة ، فإن العلم سبب النجاة والسعادة ، وَمن يطلب مهرباد من سبع 

 . لم يفرق بين أن يرشده إلى الهرب مشهور أو خامل ،ضاٍر يفترس 
  من الصىواب ، واشىكر اهلل   مثل فرح  بما لم تسكت عن ،افرح بما ال تنطق ب  من الخطأ .62

 .تعالى على هذا وذا 
إضاعة الودت اشد من الموت ، ألن إضاعة الودت تقطعى   : دال ابن القيم رحم  اهلل تعالى  .63

 .عن اهلل والدار اآلخرة ، والموت يقطع  عن الدنيا وأهلها
 .صحاب الحديثإنَّ هلل تعالى عباداد ُيحي  بهم البالد ، وهم أ: دال الفضيل رحم  اهلل تعالى  .64
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إذا رأيت  رجالد من أصحاب الحىديث ؛ فكىأن  رأيىت    : اإلمام الشافع  رحم  اهلل تعالى  دال .65
 .رجالد من أصحاب رسول اهلل 

إذا رأيت الرجل ُيحب أهل الحديث ؛ مثل األلبان  وابن باز والعثيمين فإن  على الُسنة ، ومن  .66
 .لبدعمن أهل األهواء وا؛ فاعلم أن  أبغضهم أو طعن بهم

ومن عادة أهل البدع إذا أفلسوا مىن  : " دال الشيخ عبد اللطيف لل الشيخ ى رحم  اهلل ى     .67
 ".ومدح أنفسهم  ،ترّوحوا بعيىب أهل السنة وذمهم ،الحجة وضادت بهم السبل

 .السكوت عن جواب األحمق ، جواب  .68

ودواعىده   أن يتعلم حقيقة الحديث وأسلوب  الصواب، فليبدأ بىتعلم نهىا الصىمت    أرادمن  .69
 .السليمة

يدفنون رؤوسىهم وأيىديهم فى      ،مثل أصحاب البدع مثل العقارب: البربهارياإلمام يقول  .71
هم مختفون بين الناس فإذا  ،وكذل  أهل البدع ؟؟ فإذا تمكنوا لدغوا ،ويخرجون أذنابهم ،التراب

 ةائدة، والمجالسى المجالسة للمناصحة فتح باب الف: تمكنوا بلغوا ما أرادوا، ومن أدوال  النافعة
   . غلق باب الفائدة ،للمناظرة

 .ال خير ف  جواب دبل فهٍم . 7

لجهل أو : ال يعدل أحد عن الطرق الشرعية إلى الطرق البدعية إال إن  : إعلم يا طالب العلم  .72
 .عجز أو غرض فاسد

فإن الح  ال تىؤمن عليى     ،فليستن بمن دد مات ،من كان منكم مستنا:  دال ابن مسعود  .73
 .نةالفت
أعيتهم األحاديىث أن   ،فإنهم أعداء السنن ،إياكم وأصحاب الرأي:  دال عمر بن الخطاب  .74

 . فضلوا وأضلوا ،فقالوا بالرأي ،يحفظوها
وينبغ  للمتعلم أن يحسن األدب مع معلم ، ويحمىد اهلل  : " دال ابن سعدي رحم  اهلل تعالى  .75

من سنت ، وينتهز الفرصة كل ودىت    ظإذ يسر ل  َمن يعلم  من جهل ، ويحي  من موت  ويود
ما " دال أبو حنيفة رحم  اهلل تعالى  اهى ،" ف  األخذ عن ، ويكثر من الدعاء ل  حاضراد وغائباد 

وإن  ألسىتغفر لمىن    ،صليت صالةد منذ مات حماد ى وهو شيخ  ى إال استغفرت ل  مع والديَّ  
أنا أدعو اهلل للشافع  حتى : " تعالى ودال يحيى القطان رحم  اهلل " تعلمت من  أو علمن  علماد 

ما بتُّ منذ ثالثىين سىنة إال وأنىا أدعىو     : " ودال اإلمام أحمد رحم  اهلل تعالى " ف  صالت  
 ".    للشافع  ، وأستغفر ل  

 .من أحب أن ُيسأل ، فليس بأهٍل أن ُيسأل .76

، الىدنيا   وه ؛ طلق بنت  يهجر زيارت  : شكى بعضهم لعارف كثرة خواطر الشيطان فقال  .77
إن لم تكن عنده فهو خاطب  :دال ،دال هو يأت  لمن ال دنيا عنده؟؟ تريد أن يقطع رحم  ألجل  

   .!!  ومن خطب بنت رجل فتح باب مودت  وإن لم يدخل بها ،لها
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حتى يكون ذلى  أصىالد فى  أيىديهم     " ال أدري " ينبغ  للعالم أن يورث جلساءه من بعده  .78
 .يفزعون إلي 

كنت أدرأ الحديث علي  ، وهو يبكى   : " ج ابن الجوزي عن شيخ  أب  البركات دال أبو الفر .79
  ".أكثر من استفادت  بروايت  ،، فاستفدت ببكائ 

خذ من اللباس ما يزين  وال يشين ، وال يجعل في  مقاالد لقائل، وال لمزاد لالمز، وإذا تالدىى   .81
دعى لتعظيم  واالنتفاع بعلمى ،  ملبس  بما يلتق  مع شرف ما تحمل  من العلم الشرع  كان أ

بل بحسن نيت  يكون دربة ؛ ألن  وسيلة إلى هداية الخلق للحق، فما زال أهل العلىم ينبهىون   
 .على هذا كثيراد

وتكون  ،فتظن  تضرعاد وابتهاالد فقد تكون ف  جزٍع ؛علي  بالتأمل والتدبر عند كل دول وفعل . 8
فتعىد علىى الّلى  المعاصى       ؛إلى الخير ف  رياء محض وتحسب  حمداد وشكراد ودعوة للناس

 ،وغفلة دبيحىة  ،بالطاعات وتحسب الثواب العظيم ف  موضع العقوبات فتكون ف  غرور شنيع
   !رارقمغضبة للجبار مودعة ف  النار وبئس ال

 .كانوا يتعلمون من الفقيه كل شيء حتى لباسه ونعليه: قال األعمش رحمه هللا تعالى  .82
 ،يف د وَّت   الدرس ، فإذا دوَي بالدرسعلب ، فإذا حيَ  بالطلب فهو ضإحياءه الطوالعلم ميت  .83

 .نتاج  العمل ؛فهو عقيم ،إظهاره بالمناظرة ، فإذا ظهر بالمناظرةوفهو محتجب ، 

يا بن  جالس العلماء وزاحمهىم  : عن االمام مال  ان  بلغ  ان لقمان الحكيم أوصى ابن  فقال .84
 .   نور الحكمة، كما يحي  اهلل األرض الميتة بوابل السماءبركبتي ؛ فإن اهلل يحي  القلوب ب

؛ كالمس  إذا طال مكث  ف  الوعىاء ذهىب ريحى     كان  ،العلم إذا لم يستعمل ولم يذاكر ب  .85
وكثىر ونفىع    ،فإن حصل ل  طريق حتى ينتشر صار نهىراد ؛ وكالبئر ت حفر فتجري فيها عين 

غار، فكذل  العلم إذا لم يىذاكر بى  ولىم     وإن حبس وتر  دل نفع  وربما ،وعاش ب  الحيوان
 .يبحث عن 

َمن تر  الدنيا دبل أن تترك ، وبنى دبره دبىل أن يدخلى ،   : العادل المصيب من عمل ثالثا  .86
 .وأرضى رب  دبل أن يلقاه

ثم نحن اليوم كبارهم، وإنكم صاغر دوم وستكونون كباراد، فتعلمىوا العلىم    ،كّنا صاغر دوٍم .87
 .تاجوا إليكمتسودوا ب  دومكم ويح

جماع الخير كل  تقوى اهلل عز وجل، واعتزال شرور الناس، ومن حسن :" دال ابن عبد البر .88
فحىوائا   ،إسالم المرء ترك  ما ال يعني  ، ومن طلب العلم هلل فالقليل يكفي ، ومن َطَلَبُ  للنىاس 

ينظىر إليى    أن  ،الناس كثيرة، وأزين الحل  على العالم التقوى، وحقيق على من جالس عالما
وأن تكون مراجعت  ل  تفهما ال تعنتىا، وبقىدر إجىالل     ،وينصت ل  عند المقال ،بعين اإلجالل
 ".ينتفع بما يفيد من علم   ،الطالب للعالم

 .أن يرب  الناس بصغار العلم دبل كباره: من لداب المعلم  .89
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تح  أن ُيىرى  ما من ش ء إال ودد علمت من  إال أشياء صغاراد ، كنت أس: دال أحد السلف  .91
 ؟؟؟ مثل  َيسأل عن مثلها ، فبقى جهالتها ف َّ إلى الساعة

ث القوم ما رمقو  بأبصارهم، فإذا رأيت منهم فترة فانزع، فإن من حىق الفائىدة أن ال   حّد . 9
 .عرض إال على الراغب فيهاتساق إال إلى مبتغيها، وال ت 

مع، وحضور العقل، والعزم سكون الجوارح، وغضُّ البصر، واإلصغاء بالس: أدب االستماع  .92
 .على العمل

 .من وعظ أخاه سراد فقد نصح ، ومن وعظ  عالنية شان  وفضح  .93
وت وسع ل  ف  المجلس، وتدعوه بأحبِّ  ،أن ت سلم علي  إذا لقيت : ثالث ُيَصفِّين ل  ودَّ أخي   .94

 . أسمائ ت إلي 

فإذا تر  العلم وظن أن  دىد   ،ال يزال الرجل عالماد ما تعلم: ) دال سعيد بن جبير رحم  اهلل  .95
 (.فهو أجهل ما يكون  ،استغنى واكتفى بما عنده

إذا كان نهاري نهار سفي ، وليل  ليل جاهل، فما أصىنع   ): دال ابن عيين  رحم  اهلل تعالى .96
 .(؟  بالعلم الذي كتبت  

أيىت  سبقن  باإليمان والعمل الصالح فهو خير من ، وإذا ر: إذا رأيت َمن هو أكبر من  فقل  .97
 .سبقت  إلى الذنوب والمعاص  فهو خيٌر من : َمن هو أصغر من  فقل 

لم يكن الكذب يوما من صفات طلبة العلم ، ألىم تعلىم أن   :  طالب العلم بين الصدق والكذب .98
دال األوزاع  . الكذب يورث فقد الثقة من القلوب ، وذهاب العلم ، وعدم التصديق ولو صددت 

ساد إسىحاق  "  -رحم  اهلل –دال الدارم  و" ق دبل أن تتعلم العلم تعلم الصد"  –رحم  اهلل  –
.... ال يىؤخذ العلم عن أربعة " دال اإلمام مال   و "بن راهوي  أهل المشرق والمغرب بصدد  

 .وإن كنت ال أتهم  ف  الحديث ،ومن يكذب ف  حديث الناس

أن يتر  العمل بى  حتىى    فمن غوائل ، إن للعلم غوائل )  :(هى25 ت)دال اإلمام الزهري  .99
 .( وهو شر غوائل ، ومن غوائل  النسيان ومن غوائل  الكذب ، يذهب 

هذا القرلن يتدبره الرجل ويتفكر في ؛ فيوش  أن : ثالثة أحبهنَّ ل  وألخوان : دال ابن عون .11 
 .يقع على علم لم يكن يعلم ، وهذه الُسنة يتطلبها ويسأل عنها، ويذر الناس إال من خير

 .إذا سمعت أحداد يقع ف  غيره، فاعلم أن  إنما يقول أنا خيٌر من : وزاع  رحم  اهللدال األ . 1 
 .إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسن  كل أحد: دال الثوري رحم  اهلل .12 
 .جهل العلم ، وجهل العمل : الجهل جهالن  .13 
 س، فقد أجمع أصىحاب رسىول اهلل   فُربَّ عالٍم ال يعمل بعلم  فهو جاهل بل من أجهل النا    

 .على أن كل من عصى اهلل فهو جاهل، أو أن كل ما ُعص  اهلل ب  فهو جهالة
نعم ، حتى يتضح ل  المقصىود  : أفهمت ؟ فال يقل : ما إذا دال ل  الشيخ : من أدب السؤال  .14 

ستثبات  يحصل لم أفهم؛ ألن ف  ا: إيضاحاد جلياد، لئال يكذب، ويفوت  الفهم، وال يستح  من دول 
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حفظ  المسألة وسالمت  من كذب ونفاق ؛ بإظهاره فهىم   العاجلةل  مصالح عاجلة ولجلة فمن 
ثبوت الصواب ف  دلب  دائماد ، واعتياده هذه الطريقة المرضية :  اآلجلةما لم يكن فهم  ، ومن 

 .، واألخالق الرضية

اهتمام  ب  ،  لتوحيد فاجعل ُجلَّاعلم أن أهم المهمات وأوجب الواجبات هو ا : يا طالب العلم .15 
 .ُجلَّ دعوت  تعلَّم  علماد وعمالد ودعوةد فإن ددوت  محمد صلى اهلل علي  وسلم كان

 .منزلة الجهل ، بين الحياء واألنفة: عن الخليل بن أحمد رحم  اهلل تعالى  .16 

ر  الت  تمر علي  ف  مشوا" وابط ضضبط القواعد وال" يا طالب العلم علي  العناية بى .17 
وابط ضال" العلم ، ألن العلم كثير ، وهو بحر ال ساحل ل  ، ولكن  عندما تحرص على 

فإن  تجمع ف  ذهن  كثير من المسائل الفرعية، فاحرص على ضبط القواعد، " والقواعد 
لها تغنم خيراد  واكتبها، واجمعها، واحفظها، ونادش طالب العلم فيها، وتعود على ضرب األمثلة

 . كثيرا
اللهم استر : " بعض المتقدمين من طالب العلم إذا ذهب إلى معلم  تصدق بش ء، ودال كان  .18 

 ".عيب معلم  عن  ، وال تذهب بركة علم  من  
كذا، ودال كىذا، فىإن   : لكن الشيخ فالن دال ل : إيا  إذا حصل الجواب من الشيخ أن تقول .19 

وإن كنت البد فىاعالد فكىن    هذا وهٌن ف  األدب، وضرب ألهل العلم بعضهم ببعض، فاحذر هذا،
 . سل تفقهاد ال تعنتاد: ما رأي  ف  الفتوى بكذا، وال تسمِّ أحداد، لذا ديل: واضحاد ف  السؤال، ودل

دىال  فقد  خ،وال سيما الشي ،ال يشار  أحدا من الجماعة ف  حديث من أدب طالب العلم أن و .1  
وأنشد الخطيب  ،كان أعلم ب  من  وإن ،ف  حديث  الرجَل األدب أن ال يشارَ  من: بعض الحكماء
 :هذا  رحم  اهلل ف 

 .وإن عرفت فرع  وأصل ... وال تشار  ف  الحديث أهل  
 .حينئذ فال بأس ؛الشيخ ذل  أو المتكلم إن علم إيثارإال 
اإلضىراُب عىن   : إن من حق البحث والنظر: عن أب  القاسم عبيد اهلل بن عمر بن أحمد دال .   

م أصولها، والتماُس ثمرٍة لم ت غرس شجرتها، وطلُب نتيجة لىم ت عىرف   الكالم ف  فروٍع لم ت حك
 .ُمقدماتها

 .وال ينىال ذروة  الغىايىات            إال عىليىم  بالمقدمىات:      لىذا ديىل 
 .لن تبلغ الفىرع الذي ُرمىَتُ            إال ببحث منى  عن أسى :      وديل أيضاد 

بغ  لمن ال يعرف االختالف أن يفت  ، وال يجىوز لمىن ال يعلىم    ال ين: دال يحيى بن سالم  .2  
 .األداويل أن يقول هذا أحبُّ إل َّ

ال تكن ممن يجمع علم العلماء وطرائف الحكماء ، ويجري ف  : دال الحسن رحم  اهلل تعالى .3  
 .العمل مجرى السفهاء
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المصىطلح وأصىول   التفسير والفق  والحديث ، وما يتبعها فوسائل ك:  أمهات الفنون ثالثة .4  
 .جعةافعلي  باألمهات بحثاد ومطالعة ومر، الفق  وعلوم القرلن 

وتأملهما جيداد  وف  سنة نبينا علي  الصالة والسالم ،أدم النظر ف  كتاب ربنا : يا طالب العلم .5  
 .الخير كل فإن فيهما 

يى  فىإن   إل ليكن ل  ودت تخلو في  مع رب  وتقرأ كالم  وتناجي  وتتضىرع  : يا طالب العلم .6  
 . ( العبادة الدعاء هو: ) الدعاء من أعظم العبادة كما صح عن  علي  الصالة والسالم 

ليس من عالم وال شىريف وال ذي  : جاء عن ابن المسيب رحم  اهلل تعالى ، أن  كان يقول  .7  
فضل إال وفي  عيب ، ولكن َمن كان فضل  أكثر من نقص  ذهب نقص  لفضل  ، كما أنى  مىن   

ال يسلم العالم من الخطأ ، فمن أخطأ دليالد وأصاب : ودال غيره . ان  ذهب فضل غلب علي  نقص
 .كثيراد فهو عالم، ومن أصاب دليالد وأخطأ كثيراد فهو جاهل

ونحب السىنة وأهلهىا،    )(:21/46)السير ف   وف  هذا يقول اإلمام الذهب  رحم  اهلل تعالى  
لحميدة، وال نحب ما ابتدع في  بتأويىل سىائغ،   ونحب العالم على ما في  من االتباع والصفات ا

  . اهى( وإنما العبرة بكثرة المحاسن
أو يشغل  عن طلب العلم ويسلب من  ودت  بحجة  ،ن علي  شأن التحصيلهوُِّيدد تسمع من  .8  

فىابر  علىى    ال دعوة إال بالعلم، فإن أصرَّ :الدعوة والتحر  ف  الميدان فال تصغ  ل ، ودل ل 
 .ي  لي  الكرس  فإن مع  القرينصدره وادرأ عل

 إن أدواماد ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم، فخرجوا على أمىة محمىد   )  :دال مال  بن أنس .9  
 (.بأسيافهم، ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذل  

من إذالل العلم، أن تناظر كّل من ناظر ، وتقاول كىل مىن    : )دال اإلمام الشافع  رحم  اهلل .21 
 (. 5 /2)شافع ، للبيهق  منادب ال .(داول 

 :العلماء ثالثة : عن أب  حيان التيم  رحم  اهلل تعالى دال  . 2 

 .عالم باهلل وبأمر اهلل ، وعالم باهلل وليس بعالم بأمر اهلل ، وعالم بأمر اهلل وليس بعالم باهلل 
 .فأما العالم باهلل وبأمره ، فذل  الخائف هلل ، العالم بسنت  وحدوده وفرائض  

لعالم باهلل وليس العالم بأمر اهلل، فذل  الخائف هلل، وليس بعىالم بسىنت  وال حىدوده وال    واما ا
 .فرائض 

 .وأما العالم بأمر اهلل وليس بعالم باهلل ، فذل  العالم بسنت  وحدوده وفرائض  وليس بخائف ل 
وهىو   رجل يأخذ كل ما يسمع فذل  حاطب ليل، ورجل ال يحفظ شيئاد: يجلس إلى العالم ثالثة .22 

 .جليس العالم ، ورجل ينتق  وهو خيرهم

أن أرمق  بطرف  إذا أدبل، وأوسىع  : لجليس  عل َّ ثالث: ) دال ابن عباس رض  اهلل عنهما .23 
 (.ل  إذا جلس، وأصغ  ل  إذا حدَّث 

                                                           
 .صحيح اجلامعيف  1047: انظر حديث رقم( صحيح) 1
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ينبغ  لالنسان أن ال يقبل بحديث  على من ال يقبل علي ، فقد ديل إن نشاط المتكلم بقدر إدبال  .24 
وال يبتدع كالما ال يليق بالمجلس فقد  ،ين علي  أن يحدث المستمع على ددر عقل ويتع ،السامع
 . وخير القول ما وافق الحال ،لكل مقام مقال :ديل

  بالحق فادبل من  وان كان بعيداد بغيضاد ومن جاء  بالباطل فاردده ءن جاَم : يا طالب العلم .25 
 .كان دريباد حبيباد علي  وان

إذا جلست للناس فكن واعظا لقلب  ونفس  ، وال يغرّنى   : لصاحب  دال بعض السلف ناصحاد .26 
 .واهلل يرادب باطن ..فإنهم يرادبون ظاهر  ،اجتماعهم علي 

  أيتى ر مىا  عرضتأن   بل الواجب علي ؛طير ب تو  عجب برأيتن ال ي  أعل :يا طالب العلم .27 
هىذا   عن  وزجرو  رووحذ  وإن نهو؛ فالحمد هلل  فإن وافقو؛  على أكابر العلماء ف  زمان

     .وسوء األدب ،وخالف ذل  مكمن العطب ،وهذا عين األدب، متثلاالرأي ف
ال أحسىن   : جاء رجل إلى القاسم بن محمد رحم  اهلل تعالى فسأل  عن ش ء ؛ فقال القاسم  .28 

ال تنظر إلى طول لحيتى   : إن  رفعت إلي  ال أعرف غير ، فقال القاسم: ، فجعل الرجل يقول 
 .، واهلل ما أحسن !!الناس حول وكثرة 

فواهلل ما رأيت  ف  مجلس أنبىل   ؛يا ابن أخ  الزمها: فقال شيخ من دريش جالس إلى جنب      
 .أحب إل  من أن أتكلم بما ال علم ل  ب  ؛واهلل ألن ُيقطع لسان : من  اليوم ، فقال القاسم

 ،علمو  حتى تىدري، وإن دلىت أدري  م أدري ، فإن  إن دلت ال أدري لََّعم ال أدري وال َتعّلتَ .29 
 .سألو  حتى ال تدري

نصف العلم ، ومن سكت حيث ال يدري هلل تعىالى  ( ال أدري  ):دال الشعب  رحم  اهلل تعالى  .31 
 .؛ فليس بأدل أجراد ممن نطق ، ألن االعتراف بالجهل أشد على النفس

ف وعرف مىع ذلى    سلالمن فهم نصوص الشريعة كتاباد وسنة وأدوال  :الكامل من العلماء . 3 
ومن عرف الوادع بىال  ، من الوادع فهو الكامل افأنزل النصوص منازله ،الوادع الذي يعيش في 

كىان كمىن    ،ومن فهم النصوص ولم يعلم الوادع، كان كمن عرف المرض وال عالج لدي ، علم
 .وهو ال يعرف المرض ،عنده عالج

في  أن  ينبغى   (:" أعلم من السائل ما المسئول عنها ب) دال اإلمام النووي ف  شرح دول   .32 
وأن ذل  ال ينقص  بل يستدل ب   ،للعالم والمفتى وغيرهما إذا سئل عما ال يعلم أن يقول ال أعلم

  ." 58  /  "شرح مسلم "  على ورع  وتقواه ووفور علم 

ال تجادل العلماء فتهىون علىيهم ويرفضىو ، وال    : ) خذ بوصية لقمان البن ؛ حيث دال ل  .33 
السفهاء فيجهلوا علي  ويشتمو ، ولكن اصبر نفس  لمن هو فود  ف  العلم ولمن هىو   تجادل
 (.دون  

طلىب علىم الكتىاب والسىنة       : أعلى الهمم ف  طلب العلم: " دال ابن القيم رحم  اهلل تعالى .34 
دصر همت  : والفهم عن اهلل ورسول  نفس المراد وعلم حدود المنزل ، وأخس همم طالب العلم 
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شواذ المسائل وما لم ينزل وال هو وادع ،أو كانت همت  معرفة االختالف وتتبع أدوال  على تتبع
أن ينتفع واحد من هؤالء بعلم   ودلَّ ،ل  همة إلى معرفة الصحيح من تل  األدوال الناس وليس

والودوف مع مراده الىدين    ،أن تكون الهمة متعلقة بمحبة اهلل ،، وأعلى الهمم ف  باب اإلرادة
فهو إنما يعبده لمراده من  ال  ،واسفلها أن تكون الهمة وادفة مع مراد صاحبها من اهلل ،رياألم

 ".وهو فارغ عن إرادت  ،فاألول يريد اهلل ويريد مراده، والثان  يريد من اهلل ،لمراد اهلل من 

ال تالزم بين دول الجمهور وبين الحق والصواب، فقد يكون الحق معهم ى وهذا األكثر فى     .35 
مسائل العلمية ى ودد يكون الحق ف  جانب غيرهم، والمنصف دائماد يبحث عن الىدليل، فمىا    ال

نصره الدليل اتبع ، وإن كان القائل ب  دليالد، وما لم يرد في  دليل أو كان دليل  ضىعيفاد تركى ،   
 .وإن كان األكثرون على القول ب 

  .م ف  غير فن  أتى بالعجائبمن تكلاحذر يا طالب العلم أن تتكلم ف  غير فن  وتخصص ، ف .36 

والباطل مردود وإن أتىى   ،والحق مقبول وإن أتى ب  المخالف ،الحق يعرف بدالئل  ال بقائل  .37 
    .ب  الموافق

 .وال مستكبر ،ال يتعلُم العلم مستح : دال مجاهد رحم  اهلل تعالى .38 
  معهىم  ، وال أرى لى اختلف في  أصحاب رسول اهلل : ُسئل ابن المسيب عن ش ء فقال  .39 

 ." معناه ليس ل  أن يأت  بقوٍل يخالفهم ب " : معلقاد علي دال ابن عبد البَِّر . دوالد
 .ال يستطاع طلب العلم براحة الجسم :دال يحيى بن كثير رحم  اهلل تعالى .41 

 .صبرت على شقاء الجهل ،أيها المتعلم إن  إن لم تصبر على تعب العلم: لذا ديل  
كثرت خطاياه، ومىن   ،من لم يعد كالم  من عمل : مة اهلل علي دال عمر بن عبد العزيز رح . 4 

 .كان ما يفسد اكثر مما يصلح ،عمل بغير علم
إذا طلب العبد العلم ليعمل ب  كسره علم ، وإذا طلب  لغيىر العمىل زاده   : دال مال  بن دينار .42 

 (. ازداد ب  فجورا، أو فخرا ،وإذا طلب  لغير ذل  : )أو دال  .كبراد
والمتحري لدين  ف  : ) لعلم أمس  لسان  واستمع لما دال  الشوكان  رحم  اهلليا طالب ا .43 

اشتغال  بعيوب نفس  ما يشغل  عن نشر مثالب األموات، وسب من ال يدري كيف حال  عند 
م، وجثا بين يدي من هو بما دَّم على ما َددتبارىء البريات، وال ريب أن تمزيق عرض من َد

 من جرح، أو نحوه ى أحمودة ال تقع لمتيقظ: عدم ما يحمل على ذل تكن  الضمائر أعلم ى مع 
، وال يصاب بمثلها متدين بمذهب، ونسأل اهلل السالمة بالحسنات، ويتضاعف عند وبيل عقابها 
الحسرات، اللهم اغفر لنا تفلتات اللسان والقلم ف  هذه الشعاب والهضاب، وجنبنا عن سلو  

 .23 /4النيل .( ة مهال  ذوي األلبابهذه المسال  الت  ه  ف  الحقيق
، إذا أراد اهلل بعبٍد خيرا فتح علي  باب العمل : دال الشيخ معروف الكرخ  رحم  اهلل تعالى  .44 

 .وأغلق علي  باب الجدل ، وإذا أراد اهلل بعبٍد شراد اغلق علي  باب العمل وفتح علي  باب الجدل
 .والفهم عن صاحب  الصمت يجمع للرجل فضيلتين ، السالمة ف  دين  ، .45 
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ألقى على لسىان  المغىاليط، فلقىد     ،إذا أراد الّل  أن يحرم عبده بركة العلم :دال األوزاع  .46 
 .رأيتهم أدل الناس علماد

 وخاصة ف  دضايا النوازل والجرح والتعديل ،أن يلزم غرز العلماء األكابر طالب العلمعلى  .47 

ما لم يخالفوا  هميخالف أن الي  عل؛ وألن رأيهم أحكم وأسلم ،ونحوها الت  يكثر فيها القيل والقال
ومن  ،وادتداء بمن سلف من الصحابة والتابعين ،تقديرا واحتراما لهم وعمال بالنصوص؛ نصاد
 .تبعهم

 أريد أن أتعلم العلم، وأخاف أن أضيع ؟: دال رجل ألحد السلف .48 

   .ل  كفى بترك  العلم إضاعة: فقال 
إنَّ من نعمة اهلل على الشاب إذا نس  : وذب ى روى عن كبار التابعين ى   دال عبد اهلل بن ش .49 

 .أن يواخ  صاحب سنة يحمل  عليها
وتواضعوا لمن تعلمتم من  ولمن  ،وتعلموا ل  الودار والسكينة ،تعلموا العلم وعلموه الناس"  .51 

 ".فال يقوم جهلكم بعلمكم ،وال تكونوا جبابرة العلماء ،علمتموه
اصبر نفس  على السنة ، ودف حيث ودف القوم ، ودل بما : رحم  اهلل تعالى  دال األوزاع  . 5 

 .دالوا ، وكفَّ عمَّا كفوا عن  ، واسل  سبيل سلف  الصالح ، فإن  َيسع  ما وسعهم
 .إنَّما ُيذهب العلم النسيان ، وتر  المذاكرة: عن الزهري دال  .52 

 .كان عالماد ،فإذا عمل ب  ،ب حتى يعمل  ،ال يزال العالم جاهال بما علم: عن الفضيل .53 

فىال  ، إنما يراد العلم للعمىل  ) طلب العلم أحب إلي  أو العمل ؟ فقال : ُسئل سفيان الثوري  .54 
 (. وال تدع العمل لطلب العلم، تدع طلب العلم للعمل

 .مثل العالم مثل الملح، ال يصلح شيئاد إال ب ، فإذا فسد الملح لم يصلح، إال أن يوطأ باألددام .55 

رجل لى  خمسمائة درهم ترى أن يصىرف  فى  الغىزو    : ديل ألب  عبداهلل) :المروذي دال .56 
 .  41/  2االداب الشرعية (.إذا كان جاهالد يطلب العلم أحب إل  : والجهاد أو يطلب العلم ؟ دال

 ،راجعت فيى  نفسى    ،ال يمنع  دضاء دضيت  باألمس:  دال عمر ألب  موسى األشعري  .57 
أولىى مىن    ،فإن الحق دديم، والرجوع إلى الحق ،ن ترجع في  إلى الحقأ ،وُهديت في  ِلرشد 
 .التمادي ف  الباطل

عندما تتحدث ف  مجلس مع جار ل  ف  المقعد ، فليكن صوت  هادئا، ال عاليا فيىزعا، وال   .58 
معرفتى ، فتكىون    يهمى  ما بوأوجز ما استطعت ف  حديث  ، واختصر ب  . منخفضا فال يسمع

سهلة اإلدرا ، ويكون ما تطلب  واضح الفهىم يسىتطيع كىل واحىد أن     أسباب كالم  واضحة 
 .يستوعب  بسرعة

العلىم  ) : المذاكرة مع األدران ومناظرتهم ، لما ديل : ومن الشروط المعتبرة ف  التحصيل  .59 
مطارحة سىاعة  ) : ديل من ها هنا ، لكن طلبا للثواب وإظهاراد للصواب، و(غرس وماؤه درس 
 .ولكن مع منصف سليم الطبع ،(خير من تكرار شهر 
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ال تجادل كثيرا، فالجدل ال يقنع، ومعظم األحيان يظل المجادالن على رأيهما األول، ألنهما  .61 
 .؛ فاحذريكونان دد وضعا شيئا كثيرا من شخصيتهما الظاهرة، ف  المودف الذي يدعيان صواب 

أراد أن ُيكتب ل  القبول ف  على طالب العلم إذا أراد أن ُيبرء ذمت  أمام اهلل عز وجل ، وإذا  . 6 
أو  ،َهّم  الوصول إلى الحق، غيىر متعصىب لشىخص    ،علي  أن يكون متجرداد ؛الدنيا واآلخرة

مهما دال بى    ،ومعرفة مراد اهلل سبحان  وتعالى ،مذهب معين، وليكن هم  الوصول إلى الحق
إلى األدلىة مىن   ينظر علي  أن فالن من الناس، والتعصب ُيعم  فال يصل صاحب  إلى الحق، و

 . الداللة/ 2. الثبوت/  :  منظارين
َمن رام العلم جملة ذهب عن  جملة ، وإنما العلم يطلب على : دال الزهري رحم  اهلل تعالى  .62 

 :، وهو معنى دولهم " مرَّ األيام والليال  
 اليىوم علىم وغداد مثلى              من نخب العلم الت  ت لتقط

 مة              وإنما السيل اجتماع النقطل المرء بها حكُيحىّص 
جليس  الىذي يتخطىى النىاس    : من أكرم الناس ى أي عند  ى دال   :  ديل البن عباس  .63 

 .حتى يجلس إل َّ ، لو استطعت  أن ال يقع الذباب على وجه  َلفعلت
كتسب ينبغ  للطالب أن يقدم النظر ويستخير اهلل فيمن يأخذ العلم عن  وي ): دال ابن جماعة  .64 

وليكن إن أمكن ممن كملت أهليت  وتحققت شفقت  وظهرت مروءت   ،حسن األخالق واآلداب من 
وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما وال يرغب الطالب ف  زيادة  ،وعرفت عفت  واشتهرت صيانت 

وليجتهد أن يكون الشيخ ممن لى  من  …ف  ورع أو دين أو عدم خلق جميل  العلم مع نقص
 ول  مع من يوثق ب  من مشايخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع ،رعية تمام االطالعالعلوم الش

من تفقى   : دال الشافع   ممن أخذ من بطون األوراق ولم يعرف بصحبة المشايخ الحذاق، ال ،
 .85تذكرة السامع صى(  من بطون الكتب ضيع األحكام

 .سوء المجالسة ؛ شح ، وفحش ، وسوء خلق: وف  بعض اآلثار أن  .65 
 .َمن النت كلمت  وجبت محبت  :وديل .66 
 .ال تردنَّ على أحد خطًأ ف  حفل ، فإن  يستفيد من  ، ويتخذ  عدواد .67 
 .إن  ألحسب العبد ينسى العلم كان يعلم  بالخطيئة يعملها: دال  عن ابن مسعود   .68 

 والمقبىل  ،ليس ل  بأهىل  الجالس ف  مجلٍس :ثمانية إن أهينوا فال يلوموا إال أنفسهم :ديل .69 
والمتعرض لمىا ال   ،دخاله في ف  حديثهما ولم ُي اثنينوالداخل بين  ،بحديث  على من ال يسمع 

 ،وطالب الخير من أعدائ  ،واآلت  إلى مائدة بال دعوة ،البيت ف  بيت  والمتآمر على ربِّ ،يعني 
 .والمستخف بقدر السلطان

أكثىر مىن    ،عنايت  بالحفظ اعلم أن من كانت( : الملكة العلمية : ) جاء ف  كشف الظنون  .71 
ال يحصل على طائل من ملكة التصرف ف  العلم، ولذل  تىرى مىن    ،عنايت  إلى تحصيل الملكة

إن فاوض أو ناظر، ومن  ،وتجد ملكت  داصرة ف  علم  ،ال يحسن شيئا من الفن ،حصل الحفظ



 الفوائد المنثورة من األقوال المأثورة

 

(11) 

هىو ملكىة    :وإنما المقصىود  ،فقد أخطأ ،ظن ان  المقصود ى أي الحفظ ى من الملكة العلمية  
االستخراج واالستنباط وسرعة االنتقال من الدوال أو المدلوالت ومىن الىالزم إلىى الملىزوم     
وبالعكس، فان انضم إليها ملكة االستحضار فنعم المطلوب، وهذا ال يتم بمجرد الحفظ بل الحفظ 

 .واالستحضار هو راجع إلى جودة القوة الحافظة وضعفها

ينبغى للرجل أن ينظر ف  شيخ  وددوت  ومتبوعى  فىإن   )  :دال ابن القيم رحم  اهلل تعالى . 7 
فليبتعد من  وإن وجده ممىن غلىب   ( للمذهب ورد الدليل  أي غلبت علي  العصبي )وجده كذل  

 (.و حازم ف  أمره ، فليتمس  بغرزه وأمره غير مفروط في  ، بل ه علي  ذكر اهلل واتباع السنة

 .ني  وعدوه ف  السرالتكن ولياد هلل ف  العال :يا طالب العلم .72 

 :دال صديق خان ف  أبجد العلوم عن تكوين الملكة العلمية عند طالب العلم  .73 
وأيسر طرق هذه الملكة فتق اللسان بالمحاورة والمناظرة ف  المسائل العلمية فهو الذي يقىرب   

فتجد طالب العلم منهم بعد ذهاب الكثير مىن أعمىارهم فى  مالزمىة      ،شأنها ويحصل مرامها
جالس العلمية ؛ سكوتاد ال ينطقون وال يفاوضون وعنايتهم بالحفظ أكثىر مىن الحاجىة فىال     الم

يحصلون على طائل من ملكة التصرف ف  العلم والتعليم، ثم بعد تحصيل من يرى منهم أن  دىد  
حصَّل تجد ملكت  داصرة ف  علم  إن فاوض أو ناظر أو َعلَّم ، وما أتاهم القصور إال مىن دبىل   

انقطاع سنده، وإال فحفظهم أبلغ من حفظ سواهم لشدة عنايتهم ب  وظنهم أن  المقصود التعليم و
 .ابجد العلوممن اهى .من الملكة العلمية وليس كذل 

رتياض ف  معرفة أدوال العلماء باختالفهىا  ملكة الفق  ال تتأتَّى إال باإلفاعلم يا طالب العلم أن    
رف إال إذا ُعرف الباطل ، والفاسد ال يعلىم إال إذا ُعلتىَم   ، وما أتوا ب  ف  كتبهم ، فالحق ال يع

الصحيح ، فبضدها تتميز األشياء ، فنبتة التعصب إنما تنشأ عند من أِلف دوالد واحىداد فتربىى   
دىال  : )) دال دتادة و ((من َعلتَم اختالف الناس فقد فق  : )) حتى كهل علي  دال سعيد بن جبير

إنما يسأل من يعقل عمىا  : أحداد أسأل عما يختلف في  من  ، دلت  ما رأينا: سعيد بن المسّيب 
 .(؟نسأل عن   َملتفأما ما ال يختلف في  َف ،يختلف في 

 :تتكون ملكة الترجيح لدى الطالب بأسباب أهمها .74 

 .ن ب  ف  األحكامما يستدلوخاصة  ،من حفظ األدلة من نصوص الكتاب والسنة اإلكثارى   

 .جيح نظىرياد من كتىب أصول الفق ى دراسة دواعد التر 2
وذل  بقراءة ترجيحات العلمىاء ف  كتب الفق   ى دراسة التطبيق العملى  لقواعد الترجيح، 3

 .المبسوطة، وشروح ليات األحكام وأحاديث األحكام

فمع هذه الدراسة تتكون على التدرج ملكة الترجيح لدى الطالب فتقوده إلى معرفة الراجح ف     
ولكن، وحتى تتكون هذه الملكة لدى الطالب  .د بصحت  نصوص الكتاب والسنةما تشههو الشرع و

: فإن  ينبغ  ل  أن يستعين ببعض الكتب الت  ترشده إلى ذل ، ويأت  على رأس كتب الترجيح
  .كتابات ابن تيمية ثم كتابات ابن القيم ثم كتابات الشوكان  ثم كتابات ابن حزم رحمهم اهلل
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فإن اإلجمال واإلطالق وعدم العلم بمعرفة موادىع الخطىاب   : ب العلم بالتفصيل علي  يا طال .75 
ما يفسد األديان، ويشتت األذهىان    وعدم الفق  عن اهلل  وتفاصيل  يحصل ب  من اللبس والخطأ

 .، ويحول بينها ، وبين فهم السنة والقرلن

 انىطالق واإلجمال دون بيفعلي   بالتفصيل والتميىيز        فاإل      : دال ابن القيم  
   انىد أفسدا هذا الوجود وخبطا        األذهىان واآلراء كىل زمىد                     

 .325 /  شرح دصيدة ابن القيم 
 انىفعلي  بالتفصيل إن هم أطلقوا        أو أجمىلوا فعلي  بالتبي          :ودال أيضاد  

 :ودال ف  موضع لخر 
 يل  وهو األصل ف  العرفانىبالتفصى      هذا وكم خبط هنا دد زال                  

   

علي  بالكتب المنسوجة على طريقة االستدالل ، والتفق  ف  علل األحكام ، والغىوص علىى    .76 
  .الذين ُعرفوا بالسنة واألصالة وسعة العلمأسرار المسائل ، والمشحونة بآثار السلف الصالح 

صاحب بدعة ؛ ال تأمن  على دين  ، وال تشاوره ف  أمىر  ،  : الى دال الفضيل رحم  اهلل تع .77 
 .وال تجلس إلي  ، ومن جلس إلى صاحب بدعٍة ؛ أورث  اهلل العمى ى يعن  ف  دلب 

 :أدسام الناس بالنسبة للعلوم الشرعية .78 

 .المقلد، وهو العام  الذي ال يمل  النظر ف  النصوص وال أدوال العلماء: األول

ع، وهو الذي عنده من العلوم ما يؤهل  للنظر ف  أدوال أهل العلىم، ولكىن ال   المتب: الثان 
 .يستطيع النظر مباشرة ف  النصوص

المجتهد، وهو الذي حصل من العلوم الشرعية والعربية ما يؤهل  لالستنباط مباشرة من : الثالث
 .الكتاب والسنة

ى ، وغيىرتهم ؛ إذا انتهكىت   تعظيمهم لحرمات اهلل تعىال : من أخالق طالب العلم وصفاتهم  .79 
حرمات  تعالى ؛ ونصرة دين اهلل وشرع  ، وكثرة تعظيمهم لحرمات المسلمين ومحبىة الخيىر   

وَمَجنْ يُعَظِّجمْ   ) ،(31من اآليىة : الحا()وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّجهِ : ) لهم دال تعالى 

، وسىد بىاب الغيبىة فى  مجالسىهم ،      ( 32من اآلية: الحا()ا مِنْ تَقْجوَ  الْقُلُجو ِ  شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَ
 .ويحفظون ألسنتهم منها ؛ لئال يصبح مجلسهم مجلس إثم

أراه ؛  أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول اهلل : دال ابن أب  ليلى رحم  اهلل تعالى  .81 
أن أخىاه   ه دد كفاه الحديث، وال مفت  إال ودَّأن أخا فما كان منهم محدثا إال ودَّ ؛دال ف  المسجد

ُيسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا، وهذا إلىى هىذا حتىى    : كفاه الفتيا، وف  رواية
 !!ترجع إلى األول 

 .، وإذا َوعظ عنَّفَفعتظ أنتإذا ُوال تكن ممن  :يا طالب العلم . 8 
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 :دال نصب عيني ؛ حيث ل منصور الفقي وديا طالب العلم اجعل  .82 

 .بسكوت  عز المهابة فأدل ما يجزى الفتى      واخرس إذا خفيت أمور الحق عن  عن اإلجابة

 .لو سكت من ال يعلم لسقط االختالف: دال بعض السلف  .83 

 .العقل نقص الكالم إذا تمَّ :دال الحكماء .84 
 ؛تى أدريح: أال تجيب؟ فقال: ُسئل اإلمام الشافع ُّ رحم  اهلل تعالى عن مسألٍة فسكَت، فقيل .85 

 الفضل ف  سكوت  أو ف  الجواب ؟؟ 
جزاء  ،  طاغوت القلوب وفرعون األرواح ونمرود المتعلمين؛ فإنالكبرإيا  و: يا طالب العلم .86 

 .التواضع ومعرفة النفس، وعالج  صاحب  الحقارة والصغارة والخزي ف  الدنيا واآلخرة 

 لماء وهو رفيعتواضع تكن كالبدر الح لناظر          على صفحات ا     

 كالدخىان يعلو بنفس            إلى طبقىات الجو وهو وضيع والتُ      
ومنهىا   ،أال يتحدث مع غيره والشيخ يتحدث مع  أو مع جماعة المجلس: ومن لداب الطالب .87 

أال يقطع علي  كالم ، أي كالٍم كان، وال يسابق ، وال يساود ، بل يصبر حتى يفرغ من كالم  ثم 
ن ال يسبق  إلى شرح مسألة، أو جواب سؤال من  أو من غيره، وال يساود  فيى ، وال  يتكلم، وأ

يظهر معرفت  ب ، أو إدراك  ل  دبل الشيخ، فإن عرض الشيخ علي  ذل  ابتداًء ، والتمس  من ؛ 
فال بأس، وكذا ينبغ  أن ال ُيَقصر ف  اإلصغاء والتفهم، أو يشغل ذهنى  بفكىر أو حىديث ثىمَّ     

خ ما دال ، ألن ذل  إساءة أدب، بل يكون مصغياد لكالم ، حاضر الذهن لما يسىمع   يستعيد الشي
 .من أول مرة

أن من مشى ف  السىوق  )  :حكى أبو بكر الرازي عن أب  حسن الكرخ  رحمهما اهلل تعالى .88 
وكذل  ال تقبل شهادة من يأكل  ،ال تقبل شهادت  ألن  تار  للمروءة ؛بسراويل وليس علي  غيره

 .245 /  لسان الحكام : ينظر(.   الناس عندوكذا من يمد رجلي   ،ق بين يدي الناسف  السو
أدل لى    ،ن تصاحبدل ل  َم: مصاحبة أهل الهمم العالية ، ودديماد دالوا ياطالب العلم علي  ب .89 
 .ن أنت ، والصاحب ساحبَم

دد ال  اءة الكتبمن ثمرات دراءة الكتب تقييد الفوائد ، حتى ذكر الكثير من أهل العلم أن در .91 
وكثيراد ما يقرأ اإلنسان شيئاد فيعجب ، ويظن  ،يتحقق منها الفائدة المرجوه إال بتقييد هذه الفوائد

                                                           
وينظر يف كراهة مد الرجلني يف جممع الناس فضاًل عن أهل العلم وطالبه؛ عموم كتب احلنابلة حيث جعلوا ذلك مقن خقوارم    1

، 010/  5ومنقار السقبيل    051/  1وكشاف القناع 174/  14املروءة اليت ُيرّد هبا شهادة الشاهد، ومنها ما جاء يف املغين 
جيوز القعود متربعًا ومفترشًا ومتوركًا وحمتبيا والقرفصاء واإلستلقاء على : ) حيث قال 194/  0للنووي  وكذا ما جاء يف اجملموع

القفا، ومد الرجل، وغري ذلك من هيئات القعود وحنوها، وال كراهة يف شيء من ذلك إذا مل يكشف عورته، ومل ميدرجله  حبضرة 
، وإمنقا  109/  5لألسقيوطي   ومعني القضاة واملوقعني والشهودر العقود وجواه 115/  7وينظر أيضا حتفة األحوذي ( الناس 

أطلت التعلي  على هذه املسألة ملا نراه ونعاين منه من مدِّ األرجل حبضرة أهل العلم واملشايخ بل نرى بعضهم ميدها جتاه الشيخ من 
واهلل ما اجترأت أن أشرب املاء والشقافعي  : " لربيع ا، وهذا منايف لألدب واهلل املستعان، وأين هذا من قول !غري حاجز بينهما ؟
 ." ينظر إيل هيبة له
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دد ضاع من  العلم ، وضاع مع  مفتاح ، فانتهى إلى  أن  دد علق بذاكرت ، فإذا هو ف  الغد
    حيرة ف  استعادت  واسترجاع 

 ذهب الصيد ؛ذا ضاع القيدإف        العلم صيد والكتابة ديد 

من حق المعلم علي  أن تسىلم  : عن أمير المؤمنين عل  بن أب  طالب رض  اهلل عن  دال  . 9 
على الناس عامة وتخص  دونهم بتحية، وأن تجلس أمام  وال تشيرنَّ عنده بيد ، وال تغمىزن  

ور جليسى  فى    بعيني ، وال تقولن دال فالن خالف ما تقول، وال تغتابنَّ عنده أحدا، وال تشىا 
مجلس ، وال تأخذ بثوب  إذا دام، وال تلح علي  إذا كسل وال تعرض ى أي تشبع ى مىن طىول     

 .صحبت 
، ومن هو مثلى    ،ال ينبل الرجل حتى يكتب ى أي يطلب العلم ى عمَّن هو فود   : دال وكيع  .92 

 .دون ومن هو 

الخلق لتنىال الجىاه   فهو طلب  المنزلة ف  دلوب  ،أما الهوى المتبع)  بين الهوى والعجب  .93 
، وهو نظر العبد إلى نفسى    ،وأما العجب فهو الداء العضال ،وفي  هل  أكثر الناس ،والحشمة

 ليسىباكما دال  ؛أنا وأنا :وثمرت  أن يقول ،ونظره لغيره بعين االحتقار ،بعين العز واالستعظام
 ردَّستنكاف مىن أن ُيى  وطلب التصدر وف  المحاورة اال ،ونتيجت  ف  المجالس التقدم والترفع، 

 (. وذل  مهل  للنفس ف  الدنيا واآلخرة ،كالم 

القسوة ف  القلب ، وجمىود العىين ، ودلىة    : خمس من عالمات الشقوة ” : دال الفضيل  .94 
 .“الحياء ، والرغبة ف  الدنيا ، وطول األمىىىل 

 : الناس ف  طلب العلم ثالثة .95 

 .فهذا من الفائزين ،د إال وج  الّل لم يقص ،طلب  ليتخذه زاداد إلى المعاد:  رجل 

ومع ذلى  يعتقىد خسىة     ،وينال ب  الجاه والمال ،طلب  ليستعين ب  على حيات  العاجلة: ورجل 
خيىف عليى  سىوء     ،فإن عاجل  أجل  دبل التوبىة  ،فهذا من المخاطرين ،وسوء فعل  ،مقصده
 .وإن وفق لها فهو من الفائزين ،الخاتمة
والتعىزز   ،والتفاخر بالجاه ،فاتخذ علم  ذريعة إلى التكاثر بالمال ،اناستحوذ علي  الشيط :ورجل

فهىذا مىن   ، التسام  بسىمة العلمىاء  !! ضمر أن  عند الّل  بمكان وهو مع ذل  ُي ،بكثرة األتباع
      ".نسأل اهلل العافية" .لظن  أن  من المحسنين ،إذ الرجاء منقطع عن توبت  ،المغرورين ،الهالكين

نفسى   وليكن هم  أن تخلىص  ، ن يسأل  فال يكن هم  أن تخرج  مما ودع في إذا جاء  َم .96 
 .أمام اهلل سبحان  وتعالى مما سأل  عن 

 .لم ُيعدم عند الصواب مادحاد، وعند الخطأ عاذراد ،َمن أكثر المشورة .97 

 .فليطلب لنفس  المخرج ،إن العالم يدخل فيما بين اهلل وبين عباده .98 
 :بأمور يتمالعلمية تحقيق المسائل  .99 

 .والسنة إن كانت شرعية فتؤخذ من الكتاب ،جمع النصوص ف  المسألةى 



 الفوائد المنثورة من األقوال المأثورة

 

(54) 

 .صحةد وضعفاد ،النظر ف  الحديثى 

 .التأكد من النسخ ف  اآلية أو الحديثى 

 .حصر أدوال أهل العلم ف  المسألةى 

 .وذل  بمسكة من أصول الفق  ،النظر ف  األدوال والترجيحى 

 .ولماذا أهملت األدوال األخرى ،رجيح وسبب ت ،ذكر القول الراجحى 
أن يعرف مجموع أدلة كل مسألة، وأدوال العلماء فيها، والقول الىراجح   :ينبغ  لطالب العلم .211

الذي سمع اختالف العلماء وأدلتهم : الفقي )قول ابن تيمية رحم  اهلل يمنها الذي تعضده األدلة، 
 .333ص ( ارات الفقهيةاالختي( )ف  الجملة، وعنده مايعرف ب  رجحان القول

فإذا عرف الطالب القول الراجح ف  مختلف المسائل كان عابداد هلل على بصيرة وصواب، وكان 
 .ضلَّ وأضلَّ، وهل  وأهل وأفتى؛  ؛فإذا فرَّط ف  هذا ،مفتياد غيره بالحق الموافق للكتاب والسنة

ما الراجح فى  المىذهب،   أحده: يرد ف  كالم الفقهاء على معنيين( الراجح)ن لفظ إ:تنبي    . 21
يقصدون بلفظ الراجح أي القول الراجح ف  مذهب معىين،  : فأحيانا  .والثان  الراجح ف  الشرع

وهو القول الذي علي  أكثر فقهاء المذهب، أو القول الذي نّص علي  إمام المىذهب، أو القىول   
 .عددت أدىوال اإلمىام  المتأخر إلمام المذهب أو دول أكثر أصحاب  أو دول ألزم أصحاب  ب  إذا ت

يقصدون بلفظ الراجح أي الراجح ف  الشرع الذي تشهد ل  نصوص الكتىاب والسىنة   : وأحيانا
   .وإن كان بخالف الراجح ف  المذهب

ومن كان خبيراد بأصول أحمد ونصوص   ) :هذين النوعينف  بيان ابن تيمية رحم  اهلل يقول        
، وإن كان ل  بصر باألدلة الشرعية عرف الىراجح فى    عرف الراجح ف  مذهب  ف  عامة المسائل

    .( الشرع

   -: عند االستدالل بالسنة يجب توفر شرطين وهما .212

 . صحة الدليل ه  سالمت  من العلل الت  تضىعف الحىديث   صحة الدليل ومعنى :الشرط األول

 .حتملاالستدالل ومعنى صحة االستدالل أن ال يحمل الدليل ماال ي صحة :الشرط الثان 

خمس إذا سافر فيهنَّ رجل إلى اليمن كنَّ فيى   : ذ كر عن عل  رض  اهلل تعالى عن  أن  دال  .213
ال يخاف  عبٌد إال ذنب  وال يرجوا إال رب  ، وال يستح  جاهىل أن يسىأل ،   : عتوضاد من َسفره 

م أن يقىول  وف  لفظ وال يستح  من ال يعلم أن يتعلم ، وال يستح  َمن يعلم إذا ُسئل عمَّا ال يعل
اهلل أعلم ، والصبر من اإليمان بمنزلة الرأس من الجسد وال خير ف  جسد ال رأس ل  وال إيمان 

 .لمن ال صبر ل 
 :اعلم ان  على كل خير مانع ، وعلى العلم موانع :  من موانع العلوم وعوائقها .214

أن يحصل من  دىدر  منها الوثوق بالمستقبل ، والوثوق بالذكاء ، واالنتقال من علم إلى علم دبل 
أو الركون إلىى اللىذات    ،أو من كتاب إلى كتاب دبل ختم  ، ومنها طلب المال أو الجاه ،يعتد ب 
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البهيمية، ومنها ضيق الحال وعدم المعونة على االشتغال ، ومنها إدبال الدنيا وتقليد األعمىال ،  
 .ةفإنها مخلة عائق ؛وكثرة االختصارات ،ومنها كثرة التأليف ف  العلوم

ال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إال من كان فقيهاد فيما يأمر ب  ، فقيهاد فيما ينهى عنى    .215
 .، رفيقاد فيما يأمر ب  رفيقاد فيما ينهى عن  ، حليماد فيما يأمر ب  ، حليماد فيما ينهى عن 

كتاب أجل العلوم ما درَّب  من خالق ، وما أعان  على الوصول إلى رضاه، وهذه ه  علوم ال .216
أن يبحىَث  : فالذي يتعيَّن على المسلم االعتناُء ب  واالهتماُم: ))دال الحافظ ابن رجب   .والسنة

، ثم يجتهد ف  فهم ذل ، والودوف علىى معانيى ، ثىم يشىتغل     عمَّا جاء عن اهلل ورسول  
  ف  االجتهاد وإن كان من األمور الَعَملية، بذَل ُوْسَع. بالتصديق بذل  إن كان من األمور العتْلمية

ف  فتْعل ما يستطيع  من األوامر، واجتناب ما ُينهى عن ، وتكون همت  مصروفة بالك لِّيىة إلىى   
والتابعين لهم بإحسان فى  طلىِب العلىم     وهكذا كان حاُل أصحاب النب ِّ ،  ذل ، ال إلى غيره

 ((.النافع من الكتاب والسنة
جلسوا على باب الجنة يدعون إليهىا النىاس    علماء السوء: دال ابن القيم رحم  اهلل تعالى  .217

ال  ،أفعىالهم  :دالىت  ،هلموا :فكلما دالت أدوالهم للناس ،ويدعونهم إلى النار بأفعالهم ،بأدوالهم
 ،فهم فى  الصىورة أدالء   ،كانوا أول المستجيبين ل  ،فلو كان ما دعوا إلي  حقا ،تسمعوا منهم

 .وف  الحقيقة دطاع الطرق

 :بالعلماء ثالثة مرات .218
عالم عقل  أكبر من علم ، عنده علم دليل، ولكن عنده حكمة وبصيرة فى  توجيى  النىاس     -أ

 .وإرشادهم إلى ما يكون في  خير كثير
عالم علم  أكبر من عقل ، عنده علم كثير ويحفظ ويقرأ، ولكن  ال يحسن وضع األمور فى    -ب

 .نصابها
 .بد من األمرين للمتصدرعالم استوى عقل  وعلم ، وهذه مرتبة الكمال، فال  -ج

الذي يعرف ب  محاسن األمور ومساوئها، وهىذه الركيىزة   : والعقلوهو الركيزة األولى، : العلم
 .الثانية

يا دوم أريدوا بعلمكم اهلل تعالى، فإن  لم أجلس مجلساد دىط  : دال أبو يوسف رحم  اهلل تعالى .219
لساد دط أنوي في  أن أعلَوهم إال لم أنوي في  أن أتواضع إال لم أدم حتى أعلَوهم، ولم أجلس مج

 .أدم حتى أفتضح ، والعلم عبادة ودربة من القرب
دد كان الرجل يطلب العلم فال يلبث أن ُيىرى ذلى  فى     : دال  ؛عن الحسن رحم  اهلل تعالى .1 2

 .تخشع  وهدي  ولسان  وبصره وبره

وخشهي  وان  وسهكين  إن حقا على من طلب العلم أن يكون لهه وقهار: رحمه هللا تعالى قال مالك .  2
 ( . 2/54) اآلداب الشرعي  . يكون متبعا ألثر من مضى قبله 

 .فإلى ذل يصير ،كل عز لم يوطأ بعلم: دال األحنف رحم  اهلل تعالى .2 2
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من كان ديدن  مجادلة العلماء لم يأمن أن يرد لية أو حديثاد عن رسول اهلل صلى اهلل عليى    .3 2
 .وسلم فيهل ، ناهي  عن محق بركة علم 

 ،وهمى  رضىا اهلل  ويمس  فقد كان أحدهم يصبح  ؛ليكن حال  كحال السلف :يا طالب العلم .4 2
 .وا لذل  الهموالفوز بطاعت  وجنت  والدار اآلخرة، فجعلوا الهم هماد واحداد وجدُّ

أن تتعلم من العلوم أوجبها وأحسنها نفعاد ل  وأدربها طريقا إلى رضىا  : علي  يا طالب العلم .5 2
 .ب  وأكثرها أثرا في رب ، وأزكاها لقل

ال تخجل من  فيا طالب العلم" لمألنا األلواح  يالأدر: لو كتبنا عن االمام مال : دال ابن وهب .6 2
 .ال أدري: 

ال نسلم " وال " لىم " يحسن خطاب  مع الشيخ بقدر االمكان وال يقول ل   أنعلى طالب العلم  .7 2
أراد استفادت  تلطف ف  الوصول إلى وشب  ذل  ،فإن " وال أين موضع  " نقل هذا  من" وال " 
 عن بعض السلف، وعلى هذا يحمل ما جاء على سبيل اإلفادة أولى هو ف  مجلس لخر ثم ،ذل 
هكذا دلت  أو خطر ل  أو  :لم يفلح أبدا، وإذا ذكر الشيخ شيئا فال يقل ؟َممن دال لشيخ  ِل: 

دال فالن خالف هذا،  :ذا ال يقولإال أن يعلم إيثار الشيخ ذل ، وهك ،دال فالن سمعت  أو هكذا
يظهر  الشيخ على دول أو دليل ولم وإذا أصرَّ ،فالن خالف  أو هذا غير صحيح ونحو ذل  وروى

لما دال   أو على خالف صواب سهوا فال يغير وجه  أو عيني  أو يشير إلى غيره كالمنكر ،ل 
ن العصمة ف  إف ،و دصورشيخ مصيباد لغفلة أو سهو أوإن لم يكن ال ،بل يأخذه ببشر ظاهر

 . البشر لألنبياء صلى اهلل عليهم وسلم

بلغن  أنَّ العلماء فيما مضى ؛ كانوا إذا تعلموا عملىوا ،  : عن الفضيل رحم  اهلل تعالى دال  .8 2
 .وإذا عملوا ش غلوا ، وإذا ش غلوا فقدوا ، وإذا فقدوا ط لبوا ، وإذا طلبوا هربوا

 -ه ف  غير َحقٍّ دضاه أو َفْرض أدَّاه أو مجىد َأثَّلى    من أمضى يوًما من عمر: ) دال حكيم .9 2
 .؟؟ ( أو َحْمٍد َحصَّل  أو خير أسََّس  أو علم ادتَبَس  فقد َعقَّ يوَم  وَظَلم َنْفَس  -ورََّث  

 (.وإال ارتحل  ،هتف العلم بالعمل فإن أجاب :)  عن عل   .221

نسبة للعاملين بعلمهم الىوادفين  اعلم ان كل ما ورد ف  فضل العلماء وتفضيلهم انما هو بال . 22
على حدود اهلل ال علماء الدنيا الطالبين جاهها وحطامها اذ العلم حقيقة ما اورث صاحب  عمىال  

 .وخشية وال يتم علم العالم حتى يعمل بمقتضى علم  ويعرض عما يصده عن العمل لخالق 

إذا حدثتهم، واعلم أن دلب  إن القائل أدل ماللة من المستمع فال تمل جلساء   :يا طالب العلم .222
 ،فإنها ليست ل  بىدار  ،واعزف عن الدنيا وانبذها وراء  ،فانظر ماذا تحشو ب  وعاء  ،وعاء

طِّن نفس  على الصبر ووإنما جعلت بلغة للعباد ليتزودوا منها للمعاد، و ،وال ل  فيها محل درار
 .بر تخلص من اإلثمتنل العلم، ورض نفس  على الص ؛تلقى الحلم، وأشعر دلب  التقوى

  وال تكوننَّ مكثارا بالمنطق ،فإنما العلم لمن تفرغ ل  ،يا طالب العلم تفرغ للعلم إن كنت تريده    
 ،ولكن علي  بىذي ادتصىاد   ،وتبدي مساوي السخفاء ،تشين العلماء ،فإن كثرة المنطق ،مهذارا
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 فإن ذل  فضل الحكماء ،ءواحلم عن السفها ،وأعرض عن الجهال ،فإن ذل  من التوفيق والسداد
فإن ما بق  مىن جهلى     ،وجانب  حزما ،إذا شتم  الجاهل فاسكت عن  سلماو ،وزين العلماء ،

 .وشتم  إيا  أعظم وأكثر ،علي 

فال تطلب مىا  ، وإذا سهل ل  من وج ، إذا درب من  العلم فال تطلب ما بعد: يا طالب العلم  .223
عناء  ،فإن العدول عن القريب إلى البعيد، تخبره   فال تطلب من لمبرَتوإذا حمدت من َخ، صعب
                  .واالنتقال عن المخبور إلى غيره خطر؛ وتر  األسهل باألصعب بالء ؛ 

ال يزال المرء عالماد ما طلب العلم، فإذا ظنَّ أن  دد علىم  : دال ابن المبار  رحم  ال  تعالى  .224
 .فقد جهل

خاصة مىع  (  كالتكفير والتبديع والتفسيق) كام بدون تأن  إيا  وإصدار األح :يا طالب العلم .225
 .المعروفين باالنتماء للسنة

والسىاعات   ،واأليام أغصىانها  ،والشهور فروعها ،السنة شجرة: " دال ابن القيم رحم  اهلل .226
ومن كانىت فى     ،فثمرة شجرت  طيبة ،فمن كانت أنفاس  ف  طاعة ،واألنفاس ثمرها ،أورادها
 ".الجداد يوم المعاد فعند الجداد يتبين حلو الثمار من مرها  وإنما يكون ،نظلفثمرت  ح ،معصية

لو كان أحد مكتفيا من العلم، الكتفى نبى  اهلل موسىى عليى     :) دال دتادة رحم  اهلل تعالى .227

  ( .هل اتبعك على ان تعلمين مما علمت رشدا) السالم ، إذ دال للعبد الصالح 

 عا         وباين النوم واهجر الشبعايا طالب العلم باشر الور      .228
 مىا ضر عبدا صحت إرادت        أجاع يوما ف  اهلل أو شبعا            

 تغرب عن األوطان ف  طلب العال       وسافر فف  األسفار خمس فوائد  .229
 تفريا  هم  و اكتساب  معيشة       وعلم  ولداب  وصحبة مىاجد          

وهل أدر  : دال الخطيب البغدادي ف  كتاب  ادتضاء العلم العمل:  ؟ىالدرجات العلكيف تبلغ  .231
من أدر  من السلف الماضين الدرجات العلى إال بإخالص المعتقد، والعمىل الصىالح، والزهىد    

إال بالتشىمير فى     ،الغالب ف  كل ما راق من الدنيا، وهل وصل الحكماء إلى السعادة العظمى
ما فضل عن الحاجة للسائل والمحروم، وهل جامع كتب العلم الميسور، وبذل بالسع ، والرضى 

 !وهل المنهوم بها إال كالحريص الجشع عليهما ؟! إال كجامع الفضة والذهب ؟
 وهل المغرم بحبها إال ككانزها 

كذل  ال تنفع العلوم إال لمن عمل بها ، وراعى واجباتها ، ؛ وكما ال تنفع األموال إال بإنفادها    
رؤ لنفس ، وليغتنم ودت  فإن الثواء دليل، والرحيل دريب، والطريق مخوف، واالغترار فلينظر ام

فمن يعمل  )غالب، والخطر عظيم، والنادد بصير، واهلل تعالى بالمرصاد ، وإلي  المرجع والمعاد 
 (. مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
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ودلىب مىن   .. عمل كالسراب : يحيى بن معاذ إيا  أن تكون ممن دال فيهم : يا طالب العلم . 23
ما أكمل  لىو  !! .. ثم تطمع ف  الكواعب األتراب.. وذنوب بعدد الرمل والتراب .. التقوى خراب

 .ما أدوا  لو خالفت هوا ..  َلَجما أجّل  لو بادرت َأ.. أمل   بادرت

أجابى  عبىد   جلس اإلمام مال  رحم  اهلل ذات يوم بين طالب ، فسأل سائل عىن مسىألة، ف   .232
ال ينبغ  ألحد : الرحمن بن القاسم العتق ، وهو من أصحاب مال ، فغضب مال  رحم  اهلل ودال

أن يفت  حتى يشهد ل  من هو خير من  أن  أهل للفتوى، واهلل ما أفتيت الناس حتى شىهد لى    
 .أن  أهل للفتوى -يعن  مسجد النب  صلى اهلل علي  وسلم-سبعون من أهل هذا المسجد 

 وال َترى ما بها إال بمىرلةت  عيُن ت بصتُر ما دنى ونأى فال

إذا ناظرت أحدا أو اضطررت لمجادلت  فعلي  بإظهار روح المىودة واألخىوة    :يا طالب العلم .233
وكانوا يتناظرون ف  المسىألة  )..دبل وأثناء وبعد الجدل، دال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحم  اهلل 

تلف دولهم ف  المسألة العلمية والعملية، مع بقاء األلفىة  مناظرة مشاورة ومناصحة، وربما اخ
، وال تنسى ضبط النفس وعدم االنفعال، فعن ابن عون رحم  اهلل أن  إذا (والعصمة وأخوة الدين
بار  اهلل في ؛ وروي عن يوسف ابن اإلمام ابن الجوزي من ضبط نفس  : أغضب  رجل، دال ل 
وورد عن عبد اهلل بن أحمد بن محمىد  !  ال يحر  جارحة أن  كان يناظر، و: ف  أثناء المناظرة

هذا الشيخ يقتل خصم  : أن  كان ال يناظر أحدا إال وهو يتبسم، حتى دال بعض الناس: بن ددامة
بالتبسم، واحرص على عدم التشهير بخصم  عند غلبت  ف  مجلس المناظرة، فبعض الناس إذا 

، فيتحدث بها مع كىل  !!المناظرة فاكهة مجالس  تمكن من غلبة أخي  ف  مناظرت  ل ، جعل تل 
وهذا التصرف مشين،  .جليس، وكيف أن  دحض حجا خصم ، وتمكن من تزييف دول صاحب 

وربما يجر إلى باب الرياء والسمعة، ويسبب ف  نفور أخي  عن  ونشوء الشحناء بينهما؛ دىال  
: عن المناظرة، فيقول أحىدهم  ترّخصهم ف  الغيبة بحجة الحكاية: ومن ذل : " ... ابن الجوزي

 ". رض خصم  بتل  الحجةعويتكلم بما يوجب التشف  من ! تكلمت مع فالن فما دال شيئا 

خف  عل  كذا وكذا، ولم يكن ل  بى   : دلت ،كر ل أن تستفيد الش ء، فإذا ذ  :مكر العلمن ش  .234
 .شكر العلممن علم حتى أفادن  فالن في  كذا وكذا ؛ فهذا 

أن  ال تدخل ف  نقاش أو خالف دون تصىور وحجىة   : عّود نفس  من اليوم: ياطالب العلم .235
واسىتمع   وبرهان، واتر  طالب العلم حول  يختلفون ويصيحون وُيقيمون الىدنيا ويقعىدونها،  

 .لخالفهم وأنصت، وخذ ما صفا، ودع ما كدر، واْجِن الثمار وأْلقت الحطب ف  النار

ولكن اجعل لكل واحد منهم نصيبا ،  ،على واحد منهم قبلإذا حدثت القوم فال ت : ياطالب العلم .236
فظ من تشبي  أصىابع ، ومىن العبىث    َحَتَو ،وال تكثر االلتفات، وإذا جلست فال تتكبر على أحد

بلحيت ، ومن اللعب بخاتم ، وتخليل أسنان ، وإدخال أصبع  ف  أنف ، وكثرة بصاد ، وكثىرة  
وليكن مجلس  هادئا، وحديث  منظوما مرتبىا،  التمط  والتثاؤب ف  وجوه الناس وف  الصالة، 

وأصغ إلى كالم ُمجالس ، واسكت عن المضاح ، وال تتصنع تصنع المرأة ف  التزين، وال تلىح  
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وتجنىب   ،وتحفظ من جهلى   ،ف  الحاجات، وال تشجع أحدا على الظلم، وإذا خاصمت فأنصف
لى من وراء ، وهدأ غضب  ثىم  عجلت  وتفكر ف  حجت ، وال تكثر اإلشارة بيد ، وال االلتفات إ

تكلم، وإيا  وصديق العافية فإن  أعدى األعداء، وال تجعل مال  أكرم من عرض ، والتزم تىر   
الغيبة، ومجانبة الكذب، وصيانة السر، وتهذيب األلفاظ، وال تجالس العامة فإن فعلىت فىآداب   

عما يجىري مىن سىوء    تر  الخوض ف  حديثهم، ودلة اإلصغاء إلى أراجيفهم، والتغافل : ذل 
ألفاظهم، وإيا  أن تمازح لبيبا أو سفيها، فإن اللبيب يحقد علي  والسفي  يتجىرأ عليى ، وألن   
المزاح يخرق الهيبة، ويذهب بماء الوج ، ويعقب الحقد، ويذهب بحالوة اإليمان والود، ويشين 

غفلة والذلة، ومن فق  الفقي ، ويجرئ السفي ، ويميت القلب، ويباعد عن الرب تعالى، ويكسب ال
مىن جلىس   : ) بل  ف  مجلس بمزاح أو لغط فليذكر اهلل عند ديام ، فقد ورد عن النب  أن  دال

سبحان  اللهم وبحمد  أشىهد أن  : ف  مجلس فكثر في  لغط  فقال دبل أن يقوم من مجلس  ذل 
 . (غفر ل  ما كان ف  مجلس  ذل   ، إالال إل  إال أنت استغفر  وأتوب إلي 

على ددر طاعت  هلل : ) خ ذ وصية عالم ألحد طالب ، حيث دال ل  مربيا ومعلماد: اوأخير .237
، على ددر ناس، على ددر حبِّ  هلل يحب  الناسيطيع  الناس، على ددر هيبت  هلل يهاب  ال

انشغال  باهلل ينشغل الناس ب  ، اطلب الرفعة من اهلل ال من الناس، احرص على أن يذكر  اهلل 
تقيا، وأما الناس فمن تراب وإلى  يرفع اهلل ددر  ف  السماء، وأن يسمي  هو ف  نفس ، وأن

ب لسان  بذكر اهلل فإن  سكينة، واعلم أن العلم ر دلب  بكثرة الصالة فإنها نور، ورّطتراب ، نّو
على ددر إخالص  وابتغاء  الدار اآلخرة  ؛ليس أن يقول الناس ل  عالم، بل هو توفيق من اهلل

 (. د  مقاص ف  كل

                                                           
 .يف صحيح اجلامع 1195: انظر حديث رقمرواه الترمذي وغريه، ( صحيح) (1
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تغنم خيراد كثيرا، وال  ؛كر ف  هذه الوردات، وأدم النظر فيها ناوياد العملكرر ما ذ  ؛أخ  ف  اهلل  
 .؛ وال تنسانا من صالح دعائ تجعل حظ  منها االطالع، وتر  االتباع

 أتلهو بالكرى عن طيب عيش    مع الخيرات ف  غرف الجنان
 جنان مع الحسانتعيش مخلدا عن طيب عيش      وتنعم ف  ال

 
 ت ذا إمكانـدم مهرها ما دمـاخطب الحوراء من سيدها وموالها       وق

 

 وصلى اهلل على نبينا محمد 
 ل  وصحب لوعلى 
 .وسلم 
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